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Rabat
8%

ważna do 30.04.2018

Homogenizator ręczny, POLYTRON® PT 1200 E
Przenośny homogenizator, idealny do szybkiego przetwarzania niewielkich próbek
w małych objętościach. Ergonomiczna konstrukcja i mały ciężar PT 1200 E ułatwiają jego powtarzalne użycie. Współpracuje z wieloma różnymi głowicami homogenizującymi o średnicach:
od 3 mm dla objętości poniżej 0,01 mL do 12 mm dla objętości powyżej 250 mL. W przypadku
ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych miedzy próbkami można używać głowic jednorazowego
użytku z tworzyw sztucznych, o średnicach 7 i 12 mm. Jedną z nowych głowic jest PT-DA 20/2
X EC zaprojektowana specjalnie do tabletek. Dostępny opcjonalnie specjalny statyw do montażu homogenizatora podczas pracy.

Homogenizator wertykalny POLYTRON® PT 3100D
Unikalny w swojej klasie homogenizator do dyspergowania próbek o objętościach od 0,1 ml do
10 litrów. Doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających najwyższych powtarzalności lub też podczas zwiększania skali procesów. W pełni cyfrowy system kontroli i regulacji łatwy w obsłudze za pomocą klawiatury membranowej. Jasny i czytelny wyświetlacz pokazujący
wszystkie parametry pracy. Za pośrednictwem interfejsu PC można, przy użyciu załączonego
oprogramowania KIN, zmieniać m.in. profil prędkości lub czas. Wyniki mogą być zapisywane
jako plik programu Excel. Dostępnych jest ok. 30 końcówek homogenizujących o różnych geometriach i rozmiarach, wykonanych z różnych materiałów i z różnorodnymi powłokami.

Ilość

Cena netto
katalogowa
PLN

Cena netto
po rabacie
PLN

Homogenizator ręczny, POLYTRON® PT 1200 E

1

5 390,21

4 959,00

4013055

Statyw ST-P13/320

1

804,94

740,00

7982475

Homogenizator POLYTRON® PT-MR 3100 D

1

13 592,92

12 505,00

4013062

Statyw ST-F 10/600

1

6 621,58

6 092,00

Nr kat.

Nazwa

9571492

WITKO Sp. z o.o.

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
tel: 42 676 34 35 / fax: 42 676 34 43
info@witko.com.pl / www.witko.com.pl

*Oferta limitowana, ilość produktów objętych ofertą ograniczona. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen
specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO. Wszystkie podane ceny są
cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim
NBP 4,2024 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej
zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są wkalkulowane w cenę
dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia
prosimy powołać się na numer oferty.

